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Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z 

napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi Zamawiający, 

Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Rozdział V ust.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawcy środków dowodowych w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN 

b) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również 

wykonuje należycie dostawę co najmniej 1 sztuki fabrycznie nowego co najmniej 

dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym, o wartości nie mniejszej niż 

9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) brutto, 

2) brak podstaw wykluczenia.” 

 

2. Rozdział VI ust.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ; 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy. 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności; 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 



UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej 

(art.86 ust.5 ustawy).” 

 

3. Rozdział VI ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. „W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych Rozdz. VI ust. 2 lit. b) - e). 

4.2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. VI 

ust. 2 lit. b) - e), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.” 

 

4. Rozdział VI ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„9. Wykonawcy zagraniczni. 

9.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 2 lit. b - składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

 

9.2 Dokument, o którym mowa w ust. 9.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 

9.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 

9.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-

mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9.2 stosuje się. 

 

9.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 



9.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w Rozdz. VI ust. 2 lit. b , składa dokument, o którym mowa w ust. 9.1 w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

 

9.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający    

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.” 

 

5. Rozdział  XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 5 października                      

2016 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym 

pod nazwą: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z 

napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi, numer 

sprawy: OR-IV.272.2.16.2016”, NIE OTWIERAĆ PRZED 5 października 2016 r. godz. 11:00", 

a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 października 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 207. Otwarcie 

ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana 

lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                

w ofertach. 

 

 

 

 

 

 



6. W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 5 ppkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1.  Wykonawca na własny koszt, w terminie 

poprzedzającym dostawę pierwszego pojazdu, 

przeszkoli wskazaną przez Operatora grupę 

min. 8-u pracowników inżynieryjno-

technicznych Operatora w zakresie 

praktycznego wykorzystanie pojazdu, obsługi 

technicznej, postępowania  

w przypadku awarii, diagnostyki i 

oprogramowania użytkowego pojazdu, 

układem mechaniczno-pneumatycznym i 

elektryczno-elektronicznym Pojazdu.  

Szkolenia pracowników Operatora będą 

odbywać się w wymiarze, terminie i w miejscu 

wskazanym  

w Harmonogramie szkoleń ustalonym 

pomiędzy Wykonawcą a Operatorem.  

 

 

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca 

wystawi przeszkolonym pracownikom: 

1) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia, 

uprawniający do samodzielnego 

wykonywania czynności utrzymania i 

bieżącej naprawy pojazdu;  

2) Dokument umożliwiający prowadzenie przez 

przeszkolonych pracowników Operatora 

dalszego szkolenia dla innych pracowników  

i nadania im odpowiednich uprawnień 

utrzymaniowo-naprawczych dla pojazdu;  

3) Wykonawca wystawi Operatorowi, 

bezterminowe  

i bezwarunkowe zaświadczenie (certyfikat) 

upoważniające do wykonywania we własnym 

zakresie przeglądów P1 i P2 dla pojazdu. 

2.  Wykonawca w terminie poprzedzającym 

dostawę pierwszych pojazdów na własny koszt 

przeszkoli wskazaną przez Operatora grupę 

15-u maszynistów Operatora w zakresie 

obsługi pojazdów każdej wersji.  

W szkoleniu uczestniczyć mają obligatoryjnie 

Maszyniści Instruktorzy w liczbie 3-ch, dla 

których udzielone zostaną autoryzacje do 

dalszych szkoleń pracowników Operatora.  

Szkolenia pracowników Operatora będą 

odbywać się w wymiarze, terminie i w miejscu 

wskazanym  

w Harmonogramie szkoleń ustalonym 

pomiędzy Wykonawcą a Operatorem.  

 

Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca 

wystawi dokument potwierdzający odbycie 

szkolenia przez pracowników wskazanych 

przez Operatora i nabycie przez nich 

umiejętności umożliwiających praktyczne 

wykorzystanie pojazdu w zakresie obsługi. 

Wykonawca wystawi bezterminowy dokument 

umożliwiający Maszynistom instruktorom 

dalsze szkolenia innych maszynistów w 

zakresie prowadzenia danego typu Pojazdu. 

 

 

7. W załączniku nr 5 do SIWZ § 6 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i pokrywa wszystkie koszty za skutki Awarii pojazdu, 

powstałe w okresie gwarancji, spowodowane niewłaściwą, jakością Zespołów i Podzespołów oraz 

wykonanych prac, zastosowania przy budowie niewłaściwych materiałów lub niewłaściwej technologii. 

Wykonawca w szczególności ponosi wszelkie koszty związane ze ściągnięciem uszkodzonego Pojazdu 

z miejsca wystąpienia Awarii leżących po stronie Wykonawcy do miejsca wykonania naprawy. Z tytułu 

poniesionych kosztów Operator każdorazowo wystawi Wykonawcy fakturę VAT.” 

 


